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 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 )املتن(

 "باب صالة اخلوف"

 .وجتوز صالة اخلوف عىل كل صفة صالها رسول اهلل 

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرحيمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والىلمممالة والسممالم عمممىل 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

تكلم مع مما , وه مما مممازال يمم)بمماب صممالة اخلمموف(: -رمحممه اهلل–قممال املىلمم   

املمممريم ثمممم تكلممم عمممىل صمممالة  عممىل صمممالة أصمممحاب األعممذارهلل فمممتكلم عمممىل صممالة

, فقمال: املسافرهلل ثم أعقبه بذكر صالة اخلوفهلل وجيمع هذه الثالثة العمذر واملشمقة

, أي: سممم بني لممما ا همممذا البممماب ملمممة ممممن األحكمممام التممم  )بممماب صمممالة اخلممموف(

 تتعلق بىلالة اخلوف.

بزن عىل ما سي يتهلل بخالف ابزنهلل فإنمه همو هو ضد األمنهلل وهو ا :اخلوف

 ي يت إذا مل يكن عليه أم ًا.سوف س  عىل ما مىضهلل فاخلوف هو لليشء الذي الت 

قممممد رشح ا حالممممة  , أي أن ال بمممم  )بمممماب صممممالة اخلمممموف(فقممممال املىلمممم  : 

 اخلوف ا الىلالة كيفية معهودة خارجة عن الىلفة املعتادة. 

 .(ف عىل كل صفة صالها رسول اهلل وجتوز صالة اخلو)فقال املىل  : 
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. نفهم من همذه امملمة أن (وجتوز اخلوف عىل كيفية صالها ال ب  )قال: 

 هلل وهمذا المذي ثبمن عمن ال بم  ا صالة اخلوفهلل صىل كيفيات متعددة ال ب  

 أنه صىل كيفيات عديدة متعددة. 

ا  -اهلل رمحمه–قال اإلممام أمحمد: بمني السمن وبمني السمبعهلل واإلممام أبمو داود 

سمممم  ه أوصمممملها إحل عرشممممهلل وابمممماف  ذكممممر ا الفممممت  عممممىل أ مممما أزيممممد مممممن سممممتة عرشمممم 

 أزيد من ستة عرش كيفية ا صالة اخلوف. كيفيةهلل فقد صىل ال ب  

جيمموز لمما  أن تىلممليها عممىل أي كيفيممة املىلمم   أمممل لمما امن ابكممم وقممال: 

 .وقعن من ال ب  

هلل الممذي عليممه اممهممور اخلمموفحكممم صممالة بممادذ ذي بممدءهلل نممتكلم أوً  عممىل 

 عىل أن صالة اخلوف ثبتن بالقرآن وثبتن بالس ة. 

أممما القممرآن ثبتممن ا مممو  ني اث ممني ا سممورة البقممرة وا سممورة ال سمماءهلل البقممرة 

   .[239]البقرة:{َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجاً  َأْو ُرْكَباًنا} اهلل سبحانه وتعاحل:قول 

ُقْم َ اِئَفمممِة ِمممم ُْهْم يِهْم َفَ َقْممممَن َمُمممُم الىَلمممالَة َفْلمممتَ َوإَِذا ُك مممَن ِفممم}وسمممورة ال سممماء:  

 إحل آخر امية. [102]ال ساء:{َمَعَا 

ذكممممر صممممالة اخلمممموفهلل إ  أن  اهلل سممممبحانه وتعمممماحلففمممم  هممممذين اميتممممني رشح 

الفقهماء اختلفمموا ا فهمم هممذا املع ممل المذي عليممه مهممور الفقهماء عممىل أن مرشمموعية 

قرة ا األمممممةهلل وذهمممو أبمممو يوسممم  صممماحو أ  ح يفممممة صمممالة اخلممموف ثابتمممة مسمممت

: إن صممالة اخلمموف مقىلممورة عممىل ال بمم   واملممزص صمماحو اإلمممام الشممافع هلل وقممالوا



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            38رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فوذلك فإنه ال من المفرغ  سها يلواا الففري  من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال

 لإلسففادة من الفسجيل فقط( لمساعدة طوبة العوم)وهذا الففري   يغني عن الفسجيل

 

4 

   و  ُترشممممح بعممممدههلل وسممممبو اخلممممالف ا هممممذا هممممو أن ال بمممم  ملمممما صممممىل صممممالة

قسممم ال مماس عممىل  ممائفتني تىلممىل   اخلمموفهلل ن ممد ا ميممع السممور عممىل أن ال بمم  

 ألوحل جزأهلل وتىليل معه الطائفة الثانية جزأ.معه الطائفة ا

: صمممممالة اخلممممموف  فمحورهممممما يمممممدور عمممممىل ال بممممم   عمممممىل كونمممممه إماًمممممماهلل فقمممممالوا

لوجممود فهممله وبركتممههلل وإ  كممان قممادر ال بمم   رُشعممن للىلممحابة لوجممود ال بمم  

 .أن يقسم ال اس إحل قسمني وجيعل مع كل قسم إمامهلل ويىللون م فردين 

استشممعرنا ممن ه مما عمىل أن رُشعممن صمالة اخلمموف  فقمال أبمو يوسمم  واملمزص:

 ملكان رسول اهلل.

َوإَِذا ُك مَن ِفميِهْم َفَ َقْممَن }والذي يؤكد همذا همو أن اهلل سمبحانه وتعماحل قمال: 

, فمفهومممه أنمما إذا مل تكممن فمميهمهلل فممإن الىلممالة تبقممل [102]ال سمماء: {َمُممُم الىَلممالةَ 

 بو يوس  املُزص.املعهودةهلل هذا املسلا الذي سلكه أ عىل صفتها

وخالفهم اممهور وهمم مهمور الىلمحابة والتمابعني ومم هم األئممة األربعمةهلل 

: أن  واسمتدلوا عمىل ذلما أوً   صمالة اخلموف مرشموعة وباقيمة بعمد ال بم  فقمالوا

 {َوإَِذا ُك مممممممممَن ِفممممممممميِهْم َفَ َقْممممممممممَن َمُمممممممممُم الىَلمممممممممالةَ } :اهلل سمممممممممبحانه وتعممممممممماحلملممممممممما قمممممممممال 

ولكمن األممة داخلمة ،تمههلل  ابهلل وإن كان لرسول اهلل , فإن اخلط[102]ال ساء:

ف ميممممع اخلطابممممات التمممم  جمممماءت ا القممممرآنهلل فإ مممما وأن كانممممن موجهممممة لشممممخ  

 إ  أن أمته تدخل فيه. ال ب  
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, [1]الطمال:: {يا أهيما ال َبِم إ إَِذا َ َلْقمُتُم ال اَسماءَ }قال:  اهلل سبحانه وتعاحلفإن 

ذلمما مممن اميمماتهلل ولممو صمم  ا حت مما   ممذه اميممة  هلل وإحل غممرواألمممة داخلممة فيممه

وم عموا الزكماة, وكانمن    لىل  احت ا  املرتدين المذين ارتمدوا بعمد وفماة ال بم

ِمِْم َصَدَقةً }ح تهم أن اهلل تعاحل قال:   {ُخْذ ِمْن َأْمَوا

أل  بكمممر: أنمممن مل ُبا ممممو بممم ن ت خمممذ الىلمممدقةهلل بممممل  وا , فقمممال[103]التوبمممة:

فلممت تمموا   نؤدهيمماهلل ولكممن أمممع الىلممحابة   خممذها ال بمم  الىلممدقة طا ممو أن ي

عمممىل إنكمممار همممذا ا سمممتد لهلل وعمممىل أن يقممماتلوا ممممن م مممع الزكممماةهلل فكمممذلا ا همممذه 

 السورة. 

صمملوا  الممذي يقمموي هممذا كلممههلل هممو أن مما ن ممد أن الىلممحابة بعممد وفمماة ال بمم  

صمممممالة اخلممممموفهلل فقممممم  صمممممالها عممممميل بمممممن أ   الممممموهلل وقمممممد صمممممالها أبمممممو موسمممممل 

   وصملوها بعمد وفماة ال بم, شعريهلل وقد صالها غر مما واحمد ممن الىلمحابةاأل

أن الىلممحابة كمم ن ع ممدهم إممماح عممىل أن هممذه الىلممالة ليسممن طىلوصممة فممدل عممىل 

 بل ه  مرشوعة لألمة قا بة.  بال ب  

 , فىلممىل ال بمم  «صمملوا كممت رأينتممموص أصمميل»: يؤكممد هممذا كلممه قممول ال بمم  

معهودةهلل فمإذا ُوجمد اخلموف ا أممة حمممد جماز مما  لوجود اخلوف صالة عىل كيفية

 .  أن تىلليها كىلالة ال ب  
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هممممذا الشممممق األول مممممن مسمممم لة صممممالة اخلمممموف فممممإذا اسممممتقري ا عممممىل أن صممممالة 

 بممم ن ال بممم  اخلممموف مرشممموعة وباقيمممة ا أممممة حمممممدهلل إذا رجع ممما إحل كيفيتهممما ن مممد 

 .ا جاز()وأي صورة صىل  صىل عدة كيفيات فيهاهلل مذا املىل   قال: 

ا غزواتمههلل صمملوات عديممدةهلل ف اءت ما كميممة كبممرة قممد  ملما وقعممن ا ال بمم  

هلل فقمال اختل  الفقهاء كي  يتعاملون  ذه الكيفياتتزيد عىل العرشة كيفياتهلل 

صمالها عمىل  )جيموز أن ُتىلمىل ألن ال بم  بعم العلمتء مثمل مما قمال املوفمق ه ما: 

لكمممن اختلفممموا ا الكجمممي هلل كمممل , وبعهمممهم قمممال:  هلل نحمممن نمممرج هلل وأي كيفيمممة(

 :واحد من العلتء سلا مسلا من الكجي 

1- :  نحمممن نمممرج  الكيفيمممة التممم  وردت عمممن ال بممم   فمممبعم العلمممتء قمممالوا

هلل ف ظروا ا هذه الكيفية ووجدنا حمدي  سمهل وحمدي  خمواف ووافقن القرآن

فممممق ممممما جمممماء ا : الكيفيممممة التمممم  ُرويممممن ا هممممذين ابممممديثني توا  بممممن صممممال هلل وقممممالوا

 املالكية والشافعية واب ابلة. القرآنهلل واختار هذا املسلا

2- : نحن ملا جاءت ا هذه السورة  واملسلا الثاص من مسالا الكجي  قالوا

همما  , قممال: أنمما انظممر إحل -رمحممه اهلل–سمم اًداهلل وهممذا مسمملا أبممو ح يفممة إن ظممر إحل أقوا

عبممد اهلل عمممرهلل  أقمموإ إسمم اد ا هممذههلل أخممذ بممههلل ف خممذ بكيفيممة روت عممن  ريممق ابممن

 متفق عليها. "الىلحيحني"وه  ثابتة ا 
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3- : ا هممذه  نحممن ن خممذ بمم خر ممما جمماء عممن ال بمم   واملسمملا الثالمم  قممالوا

حدي  أ  بكرة وهو آخر ممن روإ صمالة اخلموف عمن ال بم  الكيفياتهلل فوجدنا 

 ,ورواها مسلم ا صحيحههلل وأخذ  ذا املسلا اإلمام ابن حزم. 

ني ل ممممما إن العلمممممتء ع مممممدهم ثالثمممممة كيفيمممممات ممممممن حيممممم  ممممممن همممممذا الكمممممالم يتبممممم

الكجي  ُقمدمنهلل حمدي  سمهل التم  اختارهما اممهمورهلل وكيفيمة حمدي  عبمد اهلل 

بممن عمممر التمم  اختارهمما األح ممافهلل وكيفيممة أ  بكممرة كممت رواهمما ابممن حممزم, وسمموف 

 , ونقترص عليهاهلل ألن ا كيفيتها ،تا  إحل إمعان نظر.نذكر هذه الثالثة كيفيات

صممممالة اخلمممموف  أو أول صممممالة خمممموف  ذا كممممان هكممممذا متممممل صممممىل ال بمممم  إ

 .    صالها ال ب 

هممم  ا غمممزوة  المممذي عليمممه اممهمممور أن أول صمممالة خممموف صمممالها ال بممم  

 وكانن ا س ة أربعة ا مادإ األوحل. ا مادإ األوحلهلل ذات الرقاحهلل 

دهلل  انممن عممىل أن صممالة صممالها كوذهممو بعممم املحققممني كممابن القمميم ا الممزا

 ا عسفان وه  قبل غزوة الرقاحهلل ومال إحل هذا القول اباف  بن ح ر.

الوقن؛ ألن ا مسم لة خالفيمة تكتمو عمىل همذا الوقمن متمل  نحن ذكرنا ه ا 

 صالة اخلوف   صىل ال ب  

 )املتن(

واألخرإ تىليل معه  ,أن جيعلهم اإلمام  ائفتني  ائفة ،رس اواملختار م ه

وجماءت  ,ثانية نوت مفارقته وأمتن صالهتا وذهبمن ،مرسفإذا قام إحل ال ,ركعة
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األخرإ فىللن معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامن ف تن بركعة أخرإ 

 .حتل تتشهد ثم يسلم  ا هاوي تظر

 )الرشح(

هذه الكيفية الت  اختارها اإلمام أمحد وعليه اب ابلة وعليه املالكيمة وعليمه 

 فية؛ أل ا وردت ا حدي  سهل. هلل اختاروا هذه الكيالشافعية

قسممممم ال مممماس الممممذين معممممه إحل قسمممممنيهلل فىلممممىل  هممممذه الكيفيممممة هممممو أن ال بمممم  

 بالطائفمممة األوحل ركعمممة واحمممدةهلل والطائفمممة الثانيمممة بقيمممن ،مممرسهلل ثمممم قمممام ال بممم  

ركعمة الثانيمة ممم الللركعة الثانيةهلل ملا قام للركعة الثانية امتعة الذين خلفه صلوا 

امن يىلممملون الركعمممة الثانيمممة كمممل عمممىل حمممدةهلل ثمممم , وهمممم قمممائم ل ب  افمممم فمممردينهلل 

هلل إذا سمممملموا ذهبمممموا إحل املوقممممع الممممذي فيممممه الطائفممممة الثانيممممةهلل فتمممم يت الطائفممممة  يسمممملموا

وهو مازال قائم فيىليل  مم الركعمة الثانيمةهلل ثمم جيلمس  الثانية وتدخل مع ال ب  

انيممة ثممم ي تظممرهم ويسمملم  مممهلل ا التشممهد فتقمموم الطائفممة الثانيممة وتمم يت بالركعممة الث

 واض  هذه الكيفية.

قسمممممم اممممممي  المممممذي معمممممه إحل  مممممائفتنيهلل  ائفمممممة ،مممممرس قبالمممممة  امن ال بممممم  

العممممدو, و ائفممممة تىلمممميل معممممههلل فىلممممىل بالطائفممممة التمممم  معممممه ركعممممة واحممممدةهلل فلممممت قممممام 

للركعمممة الثانيمممة يبقمممل قمممائًتهلل والمممذين خلفمممه يكملمممون الركعمممة التممم  علممميهمهلل فىلممملوا 

هلل ثم يذهبوا إحل مكان الطائفة الثانية ثم تم يت الطائفمة الثانيمةهلل ركعة ثاني ة ثم يسلموا

واقم هلل فيىلميل  مم الركعمة الثانيمة, فهمو  وتىليل معمههلل أل ما سموف تمدرن ال بم  
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وتىلممميل ركعمممةهلل إذا ملممما يكممممل الركعمممة يبقمممل للتشمممهدهلل فتقممموم الطائفمممة التممم  خلممم  

هلل واضممم  همممذه الكيفيمممة صممملن ركعمممة جتلمممس فيدركونمممه ا التشمممهدهلل ثمممم يسممملم  مممم

 الت  ثبتن عن حدي  سهل واختارها اب ابلة واملالكية والشافعية. 

هلل ا حممدإهلل هممذه يوجممد فممر: بسممي  فقمم  بممني املالكيممة والشممافعية واب ابلممة

فمق القمرآن؛ ألن   اهلل سمبحانه وتعماحلالطريق الت  اختارها اممهور قمال: ب  ما توا

 {َفْلممممممممَتُقْم َ اِئَفممممممممِة ِممممممممم ُْهْم َمَعممممممممَا  َن َمُممممممممُم الىَلممممممممالةَ َوإَِذا ُك ممممممممَن ِفمممممممميِهْم َفَ َقْممممممممم} قممممممممال:

 , ثم الطائفة الثانية ه انهلل ثم قال: ثم ت يت فلتىلل معا.[102]ال ساء:

إًذا قسم الطائفتني وكل أدرن له ركعة واحمدةهلل فلهمذا اختمار همذه الطائفمة أو 

 هذه الىلفة مهور الفقهاء األئمة الثالث. 

و ن واحمممممدهلل همممممو ممممممو ن التسمممممليمهلل نحمممممن ملممممما قل ممممما: إ  أ مممممم اختلفممممموا ا مممممم

, همو ي تظرهم واق  الطائفة الثانيةهلل فلمت جماءهتم الطائفمة الثانيمة وصمىل  مم ركعمة

 جيلس للتشهدهلل وهم يقومون ي تون بركعة.

واإلمممام الشممافع  يقممو ن: اإلمممام يبقممل ا التشممهدهلل فلممت تق مم اإلمممام أمحممد 

  مهلل فالتسليم يقع جمتمًعا. لموا الطائفة الثانية الركعة الثانية يس

واإلممممام مالممما قمممال  يقمممول: بممم ن ملممما جيلمممس اإلممممام للتشمممهد يسممملم ثمممم همممم 

 يقومونهلل فالفر: بني اإلمام مالا والشافع  وأمحد فق  ا مس لة التسليم.
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اإلمممام أمحممد اختممار ا ذلمما حممدي  موقمموفهلل واإلمممام الشممافع  اختمماروا ا 

فعممىل هممذا تكلم مما عممىل الكيفيممة األوحل  ذلمما حممدي  متىلممل وهممو نفممس ابممدي هلل

 الت  ه  اختارها اممهورهلل وبي ا أينن مو ن الفر: بي هم 

هلل وابممن عمممر أخرجهمما البخمماري اإلمممام أبممو ح يفممة اختممار روايممة ابممن عمممر    

ومسمملم, فهمم  أقمموإ إسمم اًدا مممن هممذه الكيفيممةهلل ممما همم  الكيفيممة التمم  اختارهمما أبممو 

 عمر ح يفة والت  رواها عبد اهلل بن 

 -قسممم ا ث مممني مثممل ممما-بطائفممة  )صمم  ال بمم  يقممول عبممد اهلل بممن عمممر: 

فىلىل بطائفة ركعةهلل وملا صىل  م ركعةهلل ا الركعة الثانية ملا قامهلل ما أكملوا وإنت 

ذهبوا للحراسةهلل وهم ا صالةهلل ف اءت الطائفة الثانية فىلىل معه الركعة الثانيةهلل 

ورجعمممن إحل مكا ممما وهممم  ا صمممالة,  ثمممم قاممممن الطائفمممة همممذه ثمممم سممملم ال بممم  

هلل ثمممم ذهبمموا وجمماءت الطائفممم ة وجائممن الطائفممة األوحلهلل فممم كملوا الركعممة وسمملموا

  الثانية وأكملوا الركعة وسلموا(.

 .ه  أعقد الىلفات ه  الىلفة الت  ذكرها عبد اهلل بن عمر

الطممائفتنيهلل  ائفممة قبلممة العممدو ،ممرسهلل و ائفممة  نعيممدها بتمم صهلل قسممم ال بمم  

همممم ذهبممموا وهمممم ا  عمممه ركعمممةهلل ملممما صممملن معمممه ركعمممةهلل ووقممم  ال بممم  صممملن م

 صمالةهلل ذهمو إحل أينمن  إحل ابراسمةهلل ف ماءت الطائفمة الثانيمةهلل فىلمىل  مم ال بم  

انتهممن صممالتههلل فيسمملم فهممؤ ء بقيممن علمميهم ركعممة  الركعممة الثانيممةهلل ه مما ال بمم  

راسمة يرجعمون والطائفة الذين ذهبوا بقين عليهم ركعمةهلل فهمؤ ء يمذهبون إحل اب
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هم, ثممم مممرة ثانيممة مثممل ممما فعممل األوائممل إحل املكممان ويىلمملون الركعممة الثانيممة التمم  فممي

 يذهبون ثم ت يت الطائفة وتىليل الركعة الثانية.

 ."الىلحيحني"هذه الكيفية الت  اختارها أبو ح يفة وه  ثابتة ا 

أ   هلل وهم  ممن حمدي الىلورة الثالثمة التم  اختارهما ابمن حمزمقل ا بق  مع ا 

صممممممىل بامتعممممممة األوحل ركعتممممممني كمممممماملتني  بكممممممرة أخرجهمممممما مسمممممملم ا أن ال بمممممم  

وسمملمهلل ثممم صممىل بامتعممة الثانيممة ركعتممني وسمملمهلل وهممذه أبسمم  الكيفيمماتهلل إ  أن 

: األوحل تكمممون فمممرثهلل والثانيممة تكمممون نفممملهلل ف سمممتفيد فيهمما اإلممممام يىلممميل صممالتني

كيفيممة الثالثممة التمم  اختارهمما م همما جممواز صممالة املت فمملهلل يىلمميل بمماملفكثهلل وهممذه ال

 ابن حزمهلل ألن أ  بكرة هو آخر من روإ صفة صالة اخلوف.

 ما ه  رشوط صالة اخلوف إًذا قل ا هكذا ه  صالة اخلوفهلل 

هلل لىلمممالة اخلمموفهلل أن يكمممون القتممال مبممماح ُيشممكط أول رشطيقممول الفقهممماء: 

مثممل ممما تكلم مما ا املسمم لة املاضممية ا مسمم لة السممفر, قل مما: رشط القرصمم ا السممفر 

أن يكمممن السمممفر مبممماحهلل إذا قل ممما: مبممماح, مممما همممو المممذي دخمممل ومممما همممو المممذي خمممر هلل 

ذكرنمممما هممممذه ا السممممفر, قل مممما: ملمممما قممممال املىلمممم  : ا سممممفر مبمممماحهلل فممممإًذا جيمممموز سممممفر 

   .الطاعةهلل وسفر الواجوهلل فيخر  مع ا سفر املعىلية

نفممس هممذا الكممالم نطبقممه ه مما ا مسمم لة صممالة اخلمموف ا ابممربهلل فممإذا كممان 

ابرب مباحةهلل جاز ذلاهلل فإًذا يدخل مع ا الواجوهلل كقتال الكفمار ويمدخل مع ما 

الطاعة, وجهاد الطاعة مثاله قتال اإلمام للبغاة الذين قرجون عليمههلل فيبقمل مع ما 
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بيممم هم وإن  مممائفتني ممممن املسممملمني  قتمممال املعىلممميةهلل وهمممو إذا اقتتلممموا املسممملمني فممميت

, فهذا يكون قتال معىليةهلل هل جيموز المكخ  فيمه مثمل مما ذكرنما ا مسم لة  اقتتلوا

 السفر املعىلية 

وسفر املعىلية   جيوز القرص فيههلل وعىل خالفهلل ممن أجماز  األح مافهلل أبمو 

ح يفة يقول: القرص جيوز ولمو كمان ا سمفر املعىلميةهلل اممهمور يقولمون:   إ  ا 

همممذه املسممم لة مل يكمممن قمممال هلل وقمممال: حتمممل ا ابمممرب إذا كانمممن معىلمممية   جيممموز 

للمسممملمني أن يكخىلممموا ا صمممالة اخلممموفهلل فمممإًذا رشط صمممالة اخلممموف أن يكمممون 

 القتال مباحهلل هذا الرشط األول.

هلل بحيم  أنمه يمكمن أن يقسمموا إحل قسممني وهمو وجمود العمددالرشمط الثماص: 

أكممممره أن يقممممل العممممدد عممممىل ثممممالثهلل واممهممممور قممممال: أنمممما  -رمحممممه اهلل–فالشممممافع  

جييمممزون إذا قمممل العمممدد عمممىل ثمممالثهلل فتكمممون عمممىل ممممذهو الشمممافع  كمممم ُيشمممكط  

اهلل ُيشمممممكط سمممممبعةهلل فيكمممممون اإلممممممام وثالثمممممة معمممممههلل وثالثمممممة  رسممممموههلل ملممممماذا  ألن 

 {َفممممممةِ َوإَِذا ُك ممممممَن ِفمممممميِهْم َفَ َقْمممممممَن َمُممممممُم الىَلممممممالَة َفْلممممممَتُقْم َ ائِ } قممممممال: سممممممبحانه وتعمممممماحل

, ولفمم  الطائفممة يىلممد: عممىل الثالثممة, ألنممه أقممل اممممعهلل ألن ع ممدنا [103]ال سمماء:

 مفردهلل ومث ل ومعهلل فقال: أنا أكره أن يقل عىل الثالثة.

اممهور يقولون:  هلل يقولون: جيوز أن يقمع صمالة اخلموف ممن غمر اشمكاط 

ثالثمممةهلل يكونممموا عمممدد إ  العمممدد المممذي تقممموم بمممههلل فعمممىل قمممول اممهمممور كمممم يكمممون  

 واحد يىليل مع اإلمام وامخر  رس. 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            38رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فوذلك فإنه ال من المفرغ  سها يلواا الففري  من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال

 لإلسففادة من الفسجيل فقط( لمساعدة طوبة العوم)وهذا الففري   يغني عن الفسجيل

 

13 

: قممممول  َوإَِذا ُك ممممَن ِفمممميِهْم َفَ َقْمممممَن َمُممممُم الىَلممممالَة }: اهلل سممممبحانه وتعمممماحلوقممممالوا

, وجممممود الطائفممممة معمممما   يقت مممم أن [103]ال سمممماء:{َفْلممممَتُقْم َ اِئَفممممِة ِممممم ُْهْم َمَعممممَا 

ْو  َنَفمممَر ِممممْن ُكممملا ِفْرَقمممة  َفَلممميقمممول:  اهلل سمممبحانه وتعممماحلتكمممون أقمممل ممممن ثالثمممة؛ ألن 

 ويقع اإلنذار ولو بشخ  واحد., [122]التوبة: {ِم ُْهْم َ اِئَفةِ 

 {َوإِْن َ اِئَفَتممممماِن ِممممممَن امْلُمممممْؤِم نَِي اْقَتَتُلممممموا َفَ ْصممممملُِحوا َبْيممممم َُهَت } واهلل تعممممماحل يقمممممول:

لفمم  الطائفممة صممد: عممىل رجممل  , ف ىلممل  ولممو اقتتممل رجممالنهلل فه مما[9]اب مرات:

 ذكره الفقهاء عادة ا هذه الرشوط.فهذا هو الرشط الثاص الذي يواحدهلل 

أن جيعلهم اإلمام  ائفتني  اواملختار م ه)يفية الت  قاما املىل  : عيد الكف 

فإذا قام إحل الثانية نوت مفارقته وأمتن  ,واألخرإ تىليل معه ركعة , ائفة ،رس

 .(صالهتا

ي ممون إ ممم قرجممون مممن صممالهتمهلل نمموت مفارقتممه, يبقممل اإلمممام واقمم  وهممم 

 وكل واحد يتم صالته باله.

, يع ممممم : إذا أكملممممن الركعممممة ذهبمممممن (وذهبممممن ،ممممرس)ثممممم قممممال املىلممممم  : 

 ،رس.

 أل ا سوف, (وجاءت األخرإ فىللن معه الركعة الثانية)

تدركه وهو قائمهلل فإذا جلس للتشهد قامن ف تن بركعمة أخمرإ, وي تظرهما  

شمهد؛ ألنمه همو انتهمن صمالتههلل فتبقمل علميهم ركعمة حتل تتشهد وي تظرها حتل تت

 في تون  ا.
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هلل ثمممم يسممملم  ممما عمممىل قمممول , وه ممما اخلمممالف(ثمممم يسممملم  ممما )واملىلممم   يقمممول:

الشممافعية وقممول اب ابلممة وقممول املالكيممةهلل اإلمممام جمممرد أنممه يكمممل التشممهد سمملم ثممم 

 يقومون هم مثل قهاء الىلالة ع دنا.

عىل هذا امل والهلل قل ما: أبمو ح يفمة  وه ه ا ذكر لا املىل   صالة اخلوفهلل 

ا ابمن عممرهلل واممهمور اختماروا الكيفيمة التم  قامما حمدي  قامماختمار الكيفيمة التم  

 قاما ه ا اإلمام املىل  . سهلهلل

إ  إن اإلمممممام الشممممافع  قممممال: أنمممما ملمممما وجممممدت هممممذه الكيفيمممماتهلل وجممممدت أن 

ل: إذا كممان العممدو ا العمم ة ا اختالفهمما بوجممود العممدوهلل فمم فر: ا ا ختيممارهلل فمم قو

خذ  مذه الكيفيمةهلل أمما إذا كمان العمدو ا قبالمة وجه ما ف خمذ بكيفيمة   غر مكان ا سم

بعمممة  أخمممرإ جممماءت ممممن حمممدي  ابمممن عبممماس أخرجهممما أبمممو داود وهممم  الكيفيمممة الرا

الت  اختارها اإلمام الشافع هلل وه  كذلا بسيطةهلل نمذكرها ألن اإلممام الشمافع  

 اختارها.

, "نكون متوجهني إليمه ل القبلةبَ إذا كان العدو ا قِ "ع : يقول اإلمام الشاف

صمم   همم  أن ال بمم   كيفيممة ه مماا حممدي  ابممن عبمماس صممىل  ف  ممد أن ال بمم  

ال ماس كلهمممهلل مل يقسمهم  ممائفتنيهلل صممفهم خلفمه فىلممىل الركعممة ركعتمني اث ممني مممثاًل 

صممىل ركعممة واحممدةهلل ملمما يركممع كلهممم ركعمموا معممههلل إذا سمم د يسمم د فقمم  الىلمم  

هلل إذا األ ول والىلممم  الثممماص يبقمممون ا ابراسمممةهلل فمممإذا انتهممموا ممممن سممم ودهم قممماموا

 قاموا يس د الىل  الثاصهلل ثم يقومون فيدركون ا الركعة الثانية.
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ا الركعممممة الثانيممممة يركممممعهلل إذا ركممممع ركعمممموا كلهممممم معممممههلل وبعممممد ممممما يرفممممع مممممن 

الركممممموح يسممممم د ويسممممم د ممممممع الىلممممم  األولهلل ثمممممم يرفمممممع ممممممن السممممم ود, فيسممممم د 

لثممممماصهلل فتكمممممون نفمممممس الىلمممممالة إ  أ مممممم قتلفمممممون ا تقمممممديم السممممم ود ا الىلممممم  ا

عمممن الطائفمممة الثانيمممةهلل همممذه اختارهممما اإلممممام الشمممافع , وحمممديثها صمممحي   الطائفمممة

كممذلا أخرجهمما أبممو داود عممن ابممن عبمماس وقممال الشممافع : الطائفممة األخممرإ التمم  

إهلل فم فر: بذهو ،مرس؛ ألن العمدو مل يكمن ا مقابلمة اممي  كمان ا ناحيمة أخمر

 بني الكيفيتني, هذا اليشء الذي اختاره اإلمام الشافع .

والرشممط ملمما ذكرنمما الرشمموط قل مما الرشممط األول: هممو أن يكممون القتممال مبمماحهلل 

 الثاص أن يكون العدد مما يقوم به ذلا.

 هل صالة اخلوف مقترصة عىل السفرهلل أم أ ا جتوز ا ابرض 

لكمممممن وقمممممع اخلمممممالف ا السمممممفرهلل المممممذي عليمممممه اممهمممممورهلل أل ممممما مرشممممموعة ا 

 هل جيوز أم    ابرضهلل 

صمالة اخلموف ا السمفرهلل ُترشمح  مهور الفقهاء يقولون: أ ا مثمل مما رُشعمن

ا ابرضهلل وخال  بعم املالكية وهمو ابمن حبيمو وقمال: أ ما   جتموز أن تكمون 

َوإَِذا }:  قممممممالاهلل سممممممبحانه وتعمممممماحلا ابرضممممممهلل بممممممل همممممم  مقترصممممممة ا السممممممفرهلل ألن 

, ثمم ث مل بىلمالة اخلموفهلل فاشمكط الرضمب ا [101]ال ساء:{ْبُتْم ِا األَْرثِ َضَ 

األرث وهممو السممفرهلل لكممن قممول اممهممور أقمموإ وهممو أن صممالة اخلمموف مرشمموعة 
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ا السممممفرهلل ومرشمممموعة ا ابرضممممهلل ألن العلممممة علممممة اخلمممموفهلل فممممإذا وجممممد ا السممممفر 

 وابرضهلل جاز أن ُيرشح فيها هذه الكيفية.

 (املتن)

 .(شتد اخلوف صلوا رجا  وركبانا إحل القبلة وإحل غرهاوإن ا) 

 )الرشح(

 -2صممالة خمموفهلل  -1: صممالة اخلمموف ع ممدنا قسمممنيه مما الفقهمماء يقولممون: 

وصالة شمدة خموفهلل فىلمالة اخلموف هم  التم  تكلم ما عليهما امنهلل وصمالة ال موح 

الثمممماص هممممو شممممدة اخلمممموف المممممذي بممممدأ املىلمممم   ا ذكرهمممما امنهلل وكال مممما جممممماء ا 

: اهلل سمبحانه وتعماحلرآنهلل فاألول هو المذي ا سمورة ال سماءهلل وقل ما اميمة قمول الق

 [103]ال سممماء:{َوإَِذا ُك ممَن ِفمميِهْم َفَ َقْمممَن َمُمممُم الىَلممالَة َفْلممَتُقْم َ اِئَفمممِة ِممم ُْهْم َمَعممَا }

 هذه صالة اخلوف.

ً  َأْو َفمممِإْن ِخْفمممُتْم َفِرَجممما}, همممو قمممول اهلل سمممبحانه وتعممماحل: صممالة شمممدة اخلممموف

, ركبمممان يع ممم : راكبمممنيهلل ورجممماً  ممممع راجممملهلل وهمممو المممذي [239]البقمممرة:{ُرْكَباًنممما

وإن اشممتد )يميشم عممىل رجليممههلل وهممذه الكيفيممة الثانيمة التمم  ذكرهمما املىلمم  هلل وهمم  

 (يومئون بالركوح والس ود ,اخلوف صلوا رجا  وركبانا إحل القبلة وإحل غرها

قطن القبلمة وسمق  القيمامهلل وسمقطن , ه ا مماذا سمق   عمىل همذه الكيفيمة سم

امتعممةهلل فك نممه إذا اشممتد اخلمموف ُصمميل عممىل اميئممة التمم  يمكممن أن يىلمميل فيهمما, كممت 

قل مما ا صممالة املممريم إذا ع ممز عممن القيممام انتقممل إحل الركمموح ثممم إحل املمموسهلل ثممم 
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هممممط عهلل فيوممممم  إيممممتءهلل فكممممذلا ه مممما إذا اشممممتد القتممممالهلل واشممممتد اخلمممموفهلل يىلمممميل م

كممن أن يىلمملوا ماعممةهلل و  يمكممن أن يىلمملوها عممىل هيئممة املعتممادةهلل بحيمم  أنممه   يم

حالممة وجهمما  جمماز أن تىلممىل رجمماً  ولممو ماشممًيا راجمماًل, أو ركباًنمماهلل أو أنمما راكممو

 متوجه للقبلة أو غر متوجه للقبلة.

 (املتن)

 , (يومئون بالركوح والس ود) 

 )الرشح(

كممممون إيممممتء أكثممممر مممممن قممممع الركمممموح ا ا نح مممماء إ  أن السمممم ود ياإليممممتء أن ي

 الركوح.

ه ا ذكمر القسمم ال ماس امخمرينهلل تبمني ممن كمالم املىلم   ا صمالة اخلموفهلل 

 وصالة شدة خوف. -2صالة خوفهلل  -1: ع دنا قسمني

هممم  التممم  بي اهممما, صمممالة شمممدة اخلممموف هممم  أن تسمممق  اميئمممة  صمممال ة اخلممموف

تطيع أن كاملمممةهلل والعممم ة بممم ن يوقمممع الىلمممالة ا الوقمممن عمممىل القمممدرة التممم  همممو يسممم

يفعلهممماهلل ممممن همممذا نمممتخل  بممم ن صمممالة اخلممموف مممما تممم  ر ا اميئمممة والكيفيمممة   ا 

 العدد.

صالة اخلوف تمؤثر عمىل الىلمالة ا كيفيتهما وا هيئتهما   ا عمدد الركعماتهلل 

وهذا الذي عليه مهور الفقهاءهلل وم هم األئمة األربعةهلل عىل أن صمالة اخلموف   
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بة وبعمممم التمممابعني إحل أن صمممالة اخلممموف تمممؤثر ا العمممددهلل وذهمممو بعمممم الىلمممحا

 ُتقرص وُتىلىل ركعة واحدة.

)عمىل من حدي  ابن عبماس أنمه قمال:  "صحي  مسلم"واستدلوا بت ثبن ا 

لسممان نبممميكم صمممالة ابرضممم أربمممعهلل صممالة السمممفر ركعتمممان, وصمممالة اخلممموف ركعمممة 

: أن صالة اخلوف ُتىلىل عىل الكيفيمةواحدة(  , وخال  اممهور ا ذلاهلل وقالوا

: أن صمممالة اخلمموف   يممدخلها التقىلممر ا العمممددهلل التمم  رشعهمما ال بمم   هلل وقممالوا

 بل يدخلها التغير ا اميئة والكيفية.

 -:نستخل  من هذا كله أمرين اث ني ا رشوح هذه الىلالة

ف  ممد بمم ن الوقممن قممد حمماف  عليممه الرشممح ومل  فهمميلة الوقممن, األمممر األول: 

وقتهمممما؛ بحيمممم  أنممممه قممممال لمممما: إذا ممممما  يممممكخ  ألي أحممممد أن قممممر  الىلممممالة عممممن

قمممدرت أن تىلمممليها عمممىل هيئتهممماهلل تسممماحم ا ذلممما ا كمممل اميئممماتهلل إ  أنممما توقعهممما 

 داخل الوقنهلل هذا الذي عليه الفقهاء قا بة.

يممدل عممىل أ يممة صممالة امتعممةهلل وعممىل أ مما مممن آكممد املؤكممداتهلل  األمممر الثمماص:

تعمممة ممممن قمممال: بممم ن صمممالة ام فإ ممما مل تسمممق  حتمممل ا حالمممة القتمممالهلل و مممذا ُيؤكمممد

 واجبة, يؤكدها ب  ا مل تسق  حتل ا حالة القتالهلل وا حالة اخلوف.

)يىلملون عمىل إذا قل ا: الىلالة الثانية التم  هم  شمدة اخلموفهلل قمال املىلم  : 

, وقممممع اخلممممالف ا هممممذه ال مممموح مممممن الىلممممالةهلل هممممل ُيرشممممح بمثممممل ممممما قممممال هيممممائتهم(

 املىل   أم   
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فة يسممممممممالكيممممممممة إحل أن إذا اشممممممممتد اخلمممممممموف ا حالممممممممة املفممممممممذهو اب ابلممممممممة واملا

واملطعانة وا لتحامهلل ُتىلمىل عمىل اميئمة املعهمودةهلل التم  قل اهما امن يومم  إيمتء عمىل 

 قدر أو عىل حسو حالته. 

تممممؤخر بعممممد وقممممال اإلمممممام أبممممو ح يفممممة: إذا اشممممتدت املسممممايفةهلل   تىلممممىل وإنممممت 

 الوقنهلل وتىلىل عىل كيفيتها املعتادة.

إذا كانمممممن الطعمممممن واملسمممممايفة ا القتمممممال  ممممممام الشمممممافع : أنممممما أفمممممر:وقمممممال اإل

الشممديد وأكثممرهلل أ خمممر, أقممول: مثممل قمممول أ  ح يفممةهلل أممما إذا كمممان الطعممن والقتمممال 

 قليل بقول اممهور تىلىل إيتء وإحل القبلة وإحل غر القبلة.

: ملماذا قلمن -رمحه اهلل-اممهور ما ع دنا فيهم إشكالهلل ف قول أل  ح يفة 

  ن الىلالة ُبر  عن وقتها ا حالة املسايفة والقتال ب

ا غممزوة اخل ممد:هلل مل يىلممل الىلممالة إ  بعممد ممما  قممال: أنمما وجممدت أن ال بمم   

شممممغلونا عممممن الىلممممالة الوسممممطلهلل مممممأل اهلل »: خمممر  وقتهمممماهلل ألنممممه ُشممممغلهلل مممممذا قمممال

, فمممإذا ُانشمممغل عمممن الىلمممالة للقتمممالهلل ف نممما أممممع بمممني «قبمممورهم ممممًرا ممممن نمممار جهممم م

األمرينهلل وأقول: إذا اشتد القتالهلل ومل يوقع له أن يوقع الىلمالة عمىل الكيفيمة التم  

 فيؤخرها إحل بعد الوقن. رشعها ال ب  

واممهور يقولون:  هلل ألن صالة اخلوف جاءت أما ا غمزوة ذات الرقماحهلل 

 وأما ا غزوة عسفانهلل وكال ا مت خًرا عن غزوة اخل د:.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            38رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فوذلك فإنه ال من المفرغ  سها يلواا الففري  من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال

 لإلسففادة من الفسجيل فقط( لمساعدة طوبة العوم)وهذا الففري   يغني عن الفسجيل

 

20 

اهلل ه ممممما همممممذا ابمممممدي  م سمممممو هلل ونسمممممخ بممممم ن ه ممممممذا اممهمممممور يقولمممممون: أنممممم

قال ل بيه: إذا مل تستطع أن تىليل عىل هيئتا املعهودة, فىلميل عمىل  سبحانه وتعاحل

وبممذلا يتحىلممل ا اليشمء الممذي أنممن تقمدر عليممههلل و  بممر  الىلممالة عمن وقتهمماهلل 

  -:هذه الكيفية ثالث أقوال

ر  عمممن وقتهممماهلل ُتىلمممىل عمممىل ابالمممة التممم  تقمممدر عليهممماهلل و  قممم قممول اممهمممور:

خمممممرتهلل وإذا كمممممان العممممممل قليمممممل إذا كمممممان العممممممل كثمممممرهلل أُ  فع  قمممممال:اإلممممممام الشممممما

 ُبر  عن وقتهاهلل وُتىلىل ا خار  الوقن. وأبو ح يفة يقول:ُصلينهلل 

وقممممول اممهممممور أقمممموإ مممممن حيمممم  ترتممممو الممممزمنهلل ألن مممما قممممد علم مممما ب ن مممما ممممما 

سمخة ملما وقمع ممن رُشعن صالة اخلوف إ  بعدما مرت غزوة اخل د:هلل فتكون نا

 والىلالة ا ذلا اليوم. ت خر ال ب  

 (املتن)

وكذلا كل خائ  عىل نفسه يىليل عىل حسو حاله ويفعل كل ما  تا  )  

 .(إحل فعله من هرب أو غره

 )الرشح(

ه ممما قمممال لممما:   يقترصممم صمممالة اخلممموف عمممىل القتمممالهلل بمممل كمممل ممممن وجمممد فيمممه 

هيمممرب ممممن أسمممدهلل أو ممممن  اخلممموفهلل بىلمممفة عاممممة كممممن هيمممرب ممممن  الممموهلل أو كممممن

قشممل سمميلهلل فكممل مممن ُوجممدت فيممه صممفة اخلمموفهلل جمماز لممه أن يىلمميل الىلممالة عممىل 

اميئمة التمم  يقممدر عليهمما و  تسممق  ع ممه الىلممالةهلل و  يىلممليها خممار  وقتهمماهلل و ممذا 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            38رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فوذلك فإنه ال من المفرغ  سها يلواا الففري  من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال

 لإلسففادة من الفسجيل فقط( لمساعدة طوبة العوم)وهذا الففري   يغني عن الفسجيل
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يكون متام الكالم ا هذه الىلالةهلل وا همذا لقمدر كفايمةهلل وصملوات رب وسمالمه 

 عىل سيدنا حممد.

 


